
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

15.12.2020                                         Михайлівка                                            № 15 

 

Про організацію громадських  

робіт у 2021 році 

 

         Відповідно до пункту 7 частини «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість 

населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, з метою 

подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у 

системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та 

одночасного вирішення питань соціального розвитку Михайлівської 

територіальної громади, виконком Михайлівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

          1.Затвердити Перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть 

проводитись у 2021 році за кошти місцевих бюджетів та Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття згідно з додатком 1,2. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів БОРДЮГА О.О. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток 1  

                                                                                                 до рішення виконкому                                                                                          

                                                                                                       сільської ради 

                                                                                                     15.12.2020 № 15  

 

Перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть проводитись у 

2021 році за кошти місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 
 

Назва 

підприємства, 

установи, 

організації 

Види громадських робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет 

Михайлівської  

сільської ради 

упорядкування меморіалів, пам'ятників, територій навколо 

них, братських могил та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни; 

утримання у належному стані цвинтарів; 

благоустрій та озеленення територій населених пунктів 

(зокрема, територій дошкільних навчальних закладів та 

загальноосвітніх закладів, спортивних майданчиків, 

стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, 

охорони здоров’я), прибирання снігу; 

упорядкування придорожніх смуг; 

ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та 

загальноосвітніх закладів, закладів охорони здоров`я, 

закладів культури;   

підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних 

житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та 

інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого 

самоврядування; 

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання 

автомобільних доріг; 

впорядкування територій населених пунктів з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних 

рішенням органів місцевого самоврядування; 

інформування населення стосовно порядку отримання 

житлових субсидій та технічної підготовки документації, 

кур'єрської доставки документів та запитів; 

робота з документацією 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян 

похилого віку 

здійснення заходів з питань екологічного захисту 

навколишнього середовища 



кур`єрська доставка товарів першої необхідності людям 

похилого віку та виготовлення засобів індивідуального 

захисту від інфекційних захворювань 

 

підтримка та допомога учасникам антитерористичної операції 

та операції об’єднаних сил із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації на території Донецької та Луганської 

областей, сім’ям поранених та загиблих військовослужбовців 

(зокрема, заготівля дров). 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконкому сільської ради                                                   Валентина ДАНІЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток 2  

                                                                                                 до рішення виконкому                                                                                          

                                                                                                       сільської ради 

                                                                                                     15.12.2020 № 15  

 

 

Перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть проводитись 

у 2021 році за кошти роботодавців 

 

 

Назва підприємства, установи, 

організації 

 

Види громадських робіт 

Виконавчий комітет Михайлівської  

сільської ради 

Роботи із благоустрою території 

навколо підприємства та території 

населеного пункту 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконкому сільської ради                                                   Валентина ДАНІЛЕНКО  
 

 


